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Aloha
Kami ay QUEST Integration  
na ngayon.
Kung nagkaroon ka na dati ng QExA o QUEST, ang iyong pro-
grama ng Medicaid ay tinatawag na ngayong QUEST Integration. 
Nagsimula ang QUEST Integration noong Enero 1, 2015. Ito ang 
bagong pangalan ng programa ng Medicaid na pinangangasiwaan 
ng sangay ng Med-QUEST ng Department of Human Services 
(DHS).

Dapat mong matanggap ang iyong bagong QUEST Integration 
ID card sa mail. Mangyaring dalhin ito sa iyong mga appointment 
at sa parmasya. Dapat mo ring matanggap ang isang bagong Hand-
book ng Miyembro. Nagbibigay ito sa iyo ng impormasyon tungkol 
sa mga benepisyo at serbisyo ng iyong planong pangkalusugan.

Patuloy sa iyong ipagkakaloob ng UnitedHealthcare Community 
Plan ng Hawai‘i ang mga benepisyo at serbisyo ng iyong plano sa 
ilalim ng QUEST Integration.

May mga tanong? Makipag-ugnayan sa Member  
Services nang libre sa 1-888-980-8728 (TTY 711).

ANO ANG IYONG PALAGAY?
Sa loob ng ilang linggo, maaari kang makatanggap ng 
survey sa mail. Itinatanong nito kung gaano ka kasaya 
sa UnitedHealthcare Community Plan. Kung makaka-
tanggap ka ng survey, pakipunan ito at ipadala itong 
muli sa amin. Pananatilihing pribado ang iyong mga 
sagot. Makakatulong sa amin ang iyong opinyon na 
mapahusay ang planong pangkalusugan.
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Alamin ang mga 
benepisyo ng iyong 
gamot
Bilang miyembro ng UnitedHealthcare Community Plan, 
mayroon kang mga benepisyo para sa mga inirerese-
tang gamot. Alam mo ba kung saan ka makakakuha ng 
higit pang impormasyon tungkol sa mga ito? Bisitahin 
ang aming website upang matuto tungkol sa:
1.  MGA GAMOT NA NASA AMING FORMULARY. Ito 

ay isang listahan ng mga saklaw na gamot. Hinihikayat 
kang gumamit ng mga generic na gamot kapag posible.

2.  PAANO MAKUKUHA ANG IYONG MGA  
INIRERESETANG GAMOT. Mayroong mahigit 
65,000 parmasya sa network sa buong bansa. May 
makikita kang isang parmasya malapit sa iyo na  
tinatanggap ang iyong plano. Makakakuha ka rin ng 
ilang partikular na gamot sa pamamagitan ng mail.

3.  MGA PANUNTUNAN NA MAAARING ILAPAT. 
Ang ilang gamot ay maaari lang saklawin sa ilang 
partikular na sitwasyon. Halimbawa, maaaring  
kailanganin mo munang sumubok ng ibang gamot. (Ito 
ay tinatawag na step therapy.) O maaaring kailanganin 
mo ng pag-apruba mula sa UnitedHealthcare upang 
gamitin ang isang gamot. (Ito ay tinatawag na paunang 
pahintulot.) Maaaring mayroon ding mga limitasyon sa 
dami ng ilang partikular na gamot na makukuha mo.

Tingnan dito. Bisitahin ang aming portal 
para sa miyembro sa MyUHC.com/ 
CommunityPlan upang matutunan ang 

tungkol sa mga benepisyo ng iyong gamot. O,  
tawagan ang Member Services nang libre sa 1-888-
980-8728 (TTY 711).

Isang mensahe 
mula sa aming CEO
Salamat sa pagiging bahagi ng aming 
komunidad!
Sa ngalan ng UnitedHealthcare Community Plan ng Hawai‘i, 
salamat sa pagiging miyembro ng aming planong pangkalu-
sugan. Kung bago ka lang sa UnitedHealthcare, binabati ka 
namin. Kung kasapi ka na namin, salamat sa iyong patuloy na 
pagiging miyembro. Ang aming pinagtutuonan ay ang iyong 
kalusugan at kapakanan. Layunin naming matulungan kang 
makuha ang kailangan mong pangangalaga at mga serbisyo 
sa iyong programa ng Medicaid. Tungkulin naming tulungan 
ang mga tao na mamuhay nang mas malusog, at mapadali ang 
trabaho ng pangangalaga sa kalusugan para sa lahat.

Mapapansin mong nagbago ang pangalan ng iyong pro-
gramang pangkalusugan. Ang programang pangkalusugan ng 
iyong Medicaid ay tinatawag na ngayong QUEST Integration. 
Pinagsama ng Estado ng Hawai‘i ang QUEST at QExA sa iisang 
programa. Nagbago man ang pangalan ng programa, nananatili 
pa rin ang aming paninindigan na makapagbigay ng de-kalidad 
na serbisyo sa iyo. Narito kami upang tulungan kang makakuha 
ng mga benepisyo at serbisyo at tulungan kang maabot ang iyong 
pinakamahusay na kalusugan.

Ipinagmamalaki namin ang aming paglaki sa mahigit 200 
matapat na empleyado sa kabuuan ng mga isla. Nakikipagtu-
lungan ang aming mga kawani sa klinika na nakatalaga sa field 
sa aming mga miyembro bawat araw. Sinusuportahan ka at ang 
aming mga provider ng aming lokal na call center sa Honolulu. 

Masikap kaming nakikipagtulun-
gan sa Estado ng Hawai‘i, mga 
provider at sa komunidad upang 
ipagkaloob sa iyo ang pinakama-
husay na planong pangkalusugan. 
Nagsusumikap kaming makuha 
ang iyong pagtitiwala sa bawat 
araw at matulungan kang maging 
malusog.  Salamat sa pagiging 
miyembro ng UnitedHealthcare 
Community Plan ng Hawai‘i.
 
Aloha,
Dave Heywood
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Alamin ang iyong 
mga opsyon
Paano mo maiiwasan ang emergency room
Kapag mayroon kang sakit o nasaktan, hindi mo kailangang maghin-
tay upang makakuha ng medikal na pangangalaga. Makakatulong sa 
iyo ang pagpili ng tamang lugar na pupuntahan na masuri ka agad.

SAAN KA MAAARING GAMUTIN NG IYONG PRIMARY 
CARE PROVIDER (PCP)?
Para sa karamihan ng mga karamdaman at pinsala, ang tanggapan 
ng iyong PCP ang dapat mong unang tawagan kapag kailangan 
mo ng tulong. Maaari kang makakuha ng appointment para sa 
ibang pagkatataon sa araw na iyon. Maaari kang payuhan para sa 
pangangalaga sa sarili. Maaari ding tumawag ang iyong doktor 
para sa isang reseta sa iyong botika. Maaari ka ring tumawag sa 
gabi o tuwing Sabado at Linggo.

KAILAN KA DAPAT PUMUNTA PARA SA AGARANG 
PANGANGALAGA?
Kung hindi ka makakapunta upang magpatingin sa iyong doktor, 
maaari kang pumunta sa isang center para sa agarang pangangalaga. 
Tumatanggap ang mga center para sa agarang pangangalaga ng mga 
walk-in na pasyente. Gumagamot ang mga ito ng maraming uri ng 
mga karamdaman at pinsala. Maaari silang magsagawa ng ilang uri 
ng mga diagnostic na pagsusuri. Marami sa mga center ng agarang 
pangangalaga ay bukas sa gabi at tuwing Sabado at Linggo.

KAILAN KA DAPAT PUMUNTA SA EMERGENCY ROOM 
NG OSPITAL?
Ang mga emergency room ay para sa malalaking medikal na emer-
gency lang. Pupunta ka lang doon kapag sa iyong palagay ay magrere-
sulta ang iyong karamdaman o pinsala sa pagkamatay o pagkakaroon 
ng kapansanan kung hindi magagamot agad. Kung pupunta ka para 
sa isang maliit na problema, maaari kang maghintay nang matagal. 

Tanungin si Dr. Health E. Hound
Tanong:  Paano ko matutulungan ang aking anak na mapabuti ang pakiramdam 

kapag mayroon siyang sipon?

Sagot:  Ang pagkakaroon ng sipon ng mga bata nang humigit-kumulang walong beses sa isang 
taon ay isang karaniwang alalahanin. Karaniwan na ang pagkakaroon ng sipon tuwing 
taglamig. Hindi pinapalabas ng bahay ang mga bata at tuyo ang hangin. Nagsasanhi 
ng sipon ang mga virus. Panahon lang ang magpapabuti ng kanilang kalagayan. Ngunit 
matutulungan mo ang iyong anak na mapabuti ang pakiramdam habang nagpapagaling 
siya. 
   Pahinga ang pinakamahusay na gamot. Ngunit kung mayroong lagnat, sakit ng ulo o 
pamamaga ng lalamunan ang iyong anak, makakatulong ang pang-alis ng pananakit na 
inirerekomenda ng iyong doktor. Huwag kailanman magbigay ng aspirin sa isang bata na 
may virus. Hindi rin mainam ang mga gamot sa sipon para sa mga bata. Kadalasang hindi 
umeepekto ang mga ito at maaaring hindi ligtas. 
   Makakatulong maibsan ng pagligo gamit ang maligamgam na tubig o pag-upo sa banyo 
nang may bumubuhos na mainit na shower ang baradong ilong o ubo. Makakatulong din ang 
isang humidifier sa kwarto ng bata. Tiyaking umiinom ng maraming tubig at iba pang mga 
likido ang iyong anak. Maaari ding makatulong ang sabaw ng manok!

Kamusta, nurse! Ang UnitedHealthcare ay may 
24/7 NurseLine. Maaari kang makipag-usap sa isang 
nurse, araw o gabi. Makakatulong sa iyo ang nurse 

na pagpasyahan ang pinakamainam na lugar upang makakuha 
ng pangangalaga. Tawagan ang NurseLine 24/7 nang libre sa 
1-888-980-8728 (TTY 711).

Matuto nang higit pa. Isa ba itong sipon o lagnat? Makakaapekto ba ang panahon sa 
hika ng aking anak? Bisitahin ang KidsHealth.org para sa mga sagot sa mga tanong na ito 
at sa iba pang mga tanong na nauugnay sa kalusugan. 



Nagkakaisa sa Komunidad!
Makikita mo ang UnitedHealthcare Community Plan 
ng Hawai‘i sa mga health fair, kumperensya at iba’t ibang 
kaganapan sa komunidad. Mayroon kaming mga mesang may 
mga kawani na handang magbigay ng impormasyon sa mga tao 
tungkol sa aming planong pangkalusugan. Nagpaplano kami ng 
masasayang aktibidad na nakatuon sa edukasyon sa kalusugan na 
maaaring lahukan ng mga miyembro. 

Kauai Prime Time Wellness Fair Quality Skills Fair
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Hispanic Heritage Festival and Health Fair Wai‘anae Farmer’s Market

Wilcox Kids Summer Fest Proyekto ng Tulong sa Mga Nasalanta ng Bagyong Iselle sa Puna

Nagboboluntaryo kami upang magbigay ng tulong sa 
mga komunidad na tinitirhan at pinagtatrabahuhan namin. 
Pinahahalagahan namin ang mga ugnayan namin sa bawat taong 
tinutulungan namin. Nagkamit din kami ng mga gantimpala sa 
pagiging mainam sa kalusugan na lugar na pinagtatrabahuhan. 
Tingnan ang ilan sa mga kamakailang kaganapan kung saan 
nagkaroon kami ng pagkakataong maging kaisa ng aming komunidad.



Araw ng Mga Bata at Kabataan sa Kapitolyo

Ko‘olauloa Community Health Fair

Alzheimer’s Walk

Stand Down for Veterans

Seremonya ng Paggawad ng Gantimpala sa Lugar na 
Pinagtatrabahuhan na Mainam sa Kalusugan ng Isip

Pamamahagi ng Mga Supply na Pang-eskwela sa Sambahayan  
ng Puna
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IRONKIDS
Noong Oktubre 7, 2014, ang UnitedHealthcare ang naging ipinagmamalaking 
pangunahing tagapagtaguyod para sa IRONKIDS® Keiki Dip-N-Dash biathlon race 
na naganap sa Kailua-Kona. Nagkaroon ng pagkakataon ang daan-daang keiki na 
lumangoy at tumakbo sa parehong daan na ginamit ng mga IRONMAN na atleta na 
lumalaban sa pandaigdigang kampeonato. Nagtaguyod din ang UnitedHealthcare 
ng mga libreng pagpaparehistro at transportasyon para lumahok at makibahagi ang 
keiki mula sa programa pagkatapos ng eskwela ng Kama’aina Kids sa espesyal na 
kaganapang ito na nagpasimula sa IRONMAN® World Championship.



Depresyon 
sa mga 
nakatatanda
Maaari itong mangyari at dapat  
gamutin.
Kadalasan, hindi napapansin ng mga tao ang depresyon 
sa mga nakatatanda. Maaari nila itong mapagkamalang 
mga senyales ng iba pang mga karamdaman o dementia. 
Maaari nila itong ipagpalagay na normal na bahagi ng 
pagtanda. Sa palagay nila ay normal lang na maging malungkot 
dahil sa mga pagkawala at stressor na maaaring mangyari sa mga 
susunod na taon. 

Ang mga salik na ito ay maaaring maging sanhi ng depresyon 
sa mga nakatatanda. Ngunit hindi ito kailangang pagdusahan. 
Maaaring natatakot humingi ng tulong ang mga nakatatanda. 
Maaaring sa tingin nila ay masyadong mahal magpagamot. 
Ngunit anupaman ang nagiging sanhi ng depresyon, maaari itong 
gumaling. Ang therapy, gamot at iba pang mga panggagamot 
ay mainam. Kung minsan ang isang medikal na kundisyon ang 
nagsasanhi ng depresyon. Maiibsan ng pagtukoy at paggamot dito 
ang mga sintomas. Makakatulong din ang pagtatatag ng network 
ng suporta para sa isang malungkot na nakatatanda.

Ang mga sintomas ng depresyon sa mga nakatatanda ay 
maaaring bahagyang naiiba kaysa sa mas nakababata. Maaaring 
kabilang dito ang:

�� mga problema sa memorya 
o pagkalito
�� kawalan ng gana sa pagkain 
o pagkabawas ng timbang
�� hindi pakikihalubilo
�� hirap sa pagtulog

�� nakakakita o nakakarinig ng 
mga kakaibang bagay
�� paniniwala sa mga bagay na 
hindi totoo
�� mga hindi malinaw na 
reklamo ng pananakit o 
karamdaman
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Humingi ng tulong. Nakakaranas ka ba o ang 
isang nakatatanda na inaalagaan mo ng depresyon? Ang 
unang dapat gawin ay kausapin ang pangunahing pro-

vider ng pangangalaga tungkol dito. Kailangan mo bang humanap 
ng provider? Bisitahin ang MyUHC.com/CommunityPlan o 
tawagan kami nang libre sa 1-888-980-8728 (TTY 711). 

Ang iyong pagkapribado 
Paano namin pinoprotektahan ang iyong impormasyon
Sinesersyoso namin ang iyong pagkapribado. Labis naming pinangangalagaan ang iyong 
pinoprotektahang impormasyong pangkalusugan (protected health information o PHI). 
Binabantayan din namin ang iyong impormasyong pampinansyal (financial information o 
FI). Ginagamit namin ang PHI at FI upang patakbuhin ang aming negosyo. Tumutulong 
ito sa amin na magbigay sa iyo ng mga produkto, serbisyo at impormasyon.

Pinoprotektahan namin ang oral, nakasulat at electronic na PHI at FI sa kabuuan ng 
aming negosyo. Mayroon kaming mga panuntunan na nagsasabi sa amin kung paano namin 
mapapanatiling ligtas ang iyong PHI at FI. Hindi namin gustong mawala o masira ang iyong 
PHI o FI. Nais naming matiyak na walang gagamit nito sa maling paraan. Sinusuri namin 
upang matiyak na maingat naming ginagamit ang iyong PHI at FI. Mayroon kaming mga 
patakaran na nagpapaliwanag kung:
�� paano namin maaaring gamitin ang PHI at FI.
�� kailan namin maaaring ibahagi ang PHI at FI sa iba.
�� anong mga karapatan ang mayroon ka sa iyong PHI at FI.

Hindi na ito lihim. Maaari mong basahin ang aming patakaran sa pag-
kapribado sa iyong Handbook ng Miyembro. Mayroon nito online sa MyUHC.
com/CommunityPlan. Maaari mo ring tawagan ang Member Services nang 

libre sa 1-888-980-8728 (TTY 711) upang sabihan kaming padalhan ka ng kopya. Kung 
may gagawin kaming mga pagbabago sa patakaran, papadalhan ka namin ng abiso.



Mga ipinagmamalaking 
kasosyo
Nanood ka ba ng Sesame Street kasama ang iyong 
anak kamakailan? Kung oo, maaaring may napansin 
kang mga mensahe mula sa UnitedHealthcare 
bago at pagkatapos ng palabas. Ang masasaya at 
magkakatugmang segment na ito ay nag-aalok ng mga 
tip para sa mabuting kalusugan. Ipinagmamalaki ng 
UnitedHealthcare ang pakikipagsosyo sa Sesame 
Workshop upang mag-alok ng maraming 
mapagkukunang may kaugnayan sa kalusugan sa 
iyo at sa iyong pamilya. Kasama sa aming mga 
programa ang:
�� Food for Thought: Eating Well on a Budget: 
Tumutulong sa mga pamilyang gumawa 
ng mga abot-kaya at masusustansyang 
pagpipiliang pagkakain
�� We Have the Moves: Nagbibigay ng 
mga tip sa pagiging mas aktibo
�� A is for Asthma: Nagtuturo sa mga 
pamilya kung paano kontrolin ang hika
�� Lead Away!: Nag-aalok ng impormasyon 
ukol sa pag-iwas sa pagkalason sa tingga

Colaboradores en Hábitos saludables 
para toda la vida

Colaboradores en Hábitos saludables 
para toda la vida

Partners in Healthy Habits for Life

Tingnan ito. Humanap ng  
kapaki-pakinabang na impormasyon  
at masasayang aktibidad. Bisitahin ang 
sesamestreet.org/healthyhabits.

Gusto mo 
ba kaming 
magbahagi?
Gusto mo bang kausapin namin ang 
iyong kapamilya, caregiver o iba pang 
pinagkakatiwalaang tao tungkol sa iyong 
pangangalagang pangkalusugan? Punan 
lang ang isang form ng Pahintulot upang 
Ilabas ang Impormasyon (Authorization 
to Release Information). Pinapahintulutan 
ng form na ito ang UnitedHealthcare 
Community Plan na kausapin ang taong 
ito tungkol sa iyong pangangalaga. 
Maaari mong piliin ang uri ng impor-
masyon na maaari naming sabihin sa 
taong ito. At maaari mong baguhin ang 
iyong pasya anumang oras. 
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Hanapin ito rito. Makukuha  
ang form sa MyUHC.com/
CommunityPlan. Maaari mo 

ring tawagan ang Member Services nang 
libre sa 1-888-980-8728 (TTY 711) 
upang sabihan kaming padalhan ka ng 
kopya ng form.

CHIPOTLE BLACK BEAN CHILI
Subukan ang madaling lutuing recipe na ito para sa isang hapunan. 
Maaari itong gawin isang gabi bago ang mismong araw.

MGA SANGKAP
�� 1½ pound ng maaanghang na Italian turkey sausage
�� 2 14 oz. na lata ng binawasan ng sodium na chicken broth
�� 1 16 oz. na jar ng mild o medium na chunky salsa
�� 1 15 oz. na lata ng mga black bean, na hinugasan at pinatuyo
�� 2 tasa ng loose-pack na mga frozen diced hash brown potato na 
may mga sibuyas at paminta
�� 1–2 ng nasa latang chipotle pepper sa adobe sauce, na hiniwa nang pino
�� 2 tsp. ng chili powder
�� 1 tsp. ng pinatuyong oregano
�� 1 tsp. ng dinikdik na cumin

MGA TAGUBILIN
Ihawin ang sausage hanggang sa hindi na mapula ang gitna. Palamigin. 
Hiwain nang maliliit. Sa 4 hanggang 5 quart na slow cooker, idagdag 
ang sausage, broth, salsa, beans, mga patatas, paminta, chili powder, 
oregano at cumin. 

Takpan; hayaang maluto sa mahinang apoy sa loob ng 7 hanggang 8 
oras o sa malakas na apoy sa loob ng 3½ hanggang 4 na oras.

Mga Kasosyo sa Mga Kagawian sa 
Kalusugan Para sa Buhay
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Bahagi ng  
mapagkukunan
Member Services (Mga Serbisyo sa 
Miyembro) Humanap ng doktor, magtanong 
ukol sa benepisyo o magsabi ng reklamo, sa  
anumang wika (walang bayad). 
1-888-980-8728 (TTY 711)

NurseLine Makakuha ng 24/7 na payo ukol sa 
kalusugan mula sa isang nurse (walang bayad). 
1-888-980-8728 (TTY 711)

Healthy First Steps (Unang Hakbang sa 
Kalusugan) Kumuha ng suporta sa pagbubuntis 
at pag-aalaga ng bata. 
1-888-980-8728 (TTY 711)

Twitter Pregnant Care (Twitter para sa 
Pangangalaga sa Buntis) Makakuha ng mga 
kapaki-pakinabang na tip, impormasyon sa kung 
ano ang dapat asahan at mahahalagang paalala 
ukol sa pagbubuntis. 
@UHCPregnantCare  
@UHCEmbarazada 
bit.ly/uhc-pregnancy

Our website (Ang aming website) Gamitin 
ang aming direktoryo ng tagabigay o basahin ang 
iyong handbook ng miyembro. 
MyUHC.com/CommunityPlan

National Domestic Violence Hotline 
(Pambansang Hotline sa Karahasan sa 
Tahanan) Makakakuha ng libreng kumpidensyal na 
tulong para sa pang-aabuso sa tahanan (toll-free).  
1-800-799-7233 
(TTY 1-800-787-3224)

Hawaii Tobacco Quitline Makakakuha ng 
libreng tulong sa paghinto sa paninigarilyo (toll-free). 
1-800-QUIT-NOW  
(1-800-784-8669)

H-KISS Makakuha ng LIBRENG impormasyon at 
mga rekumendasyon para mga batang 0-5 taong 
gulang. Makakuha ng mga alalahanin o tanong 
tungkol sa kung paano tutugunan ang mga pagkat-
uto at paglaki ng iyong anak (walang bayad). 
1-800-235-5477

WIC (Women, Infants and Children)  
Alamin kung kwalipikado ka para sa isang LIBRENG 
programa sa kalusugan at pagkain para sa mga 
kababaihan, sanggol at bata (walang bayad). 
1-808-586-8175 sa O‘ahu 
1-888-820-6425 (walang bayad) sa mga kalapit 
na isla 
health.hawaii.gov/wic


